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Zaterdag 30 juni
•	 13.00	-	17.00	uur:	Winkeltje/informatiepunt	Politiebureautje	Sloten	is	open.
Zondag 1 juli
•	 10.30	-	12.00	uur:	Zwerfafval	prikken	in	en	rond	Sloten;	na	afloop	gratis	

drankje	voor	alle	prikkers.	Verzamelen	in	de	speeltuin.	
•	 13.00	-	17.00	uur:	Winkeltje/informatiepunt	Politiebureautje	Sloten	is	open.
•	 13.00	-	19.00	uur:	Tour	de	Boer	bij	Manege	Secret	Valley.	Kür	op	muziek	

kijken,	pony’s	verzorgen,	eigen	houten	bordjes	zagen,	ringsteken,	
aardappels	poffen	en	meer.	Gratis	toegang.	Osdorperweg	577	Oud	Osdorp.

•	 11.00	-	13.00	uur:	Plantenexcursie	onder	leiding	van	Hans	Bootsma	en	
Nico	Jansen.	Door	de	unieke	grondsamenstelling	kent	het	gebied	De	
Oeverlanden	aan	de	Nieuwe	Meer	een	uitzonderlijke	rijkdom	aan	planten	
en	bloemen,	die	nu	volop	in	bloei	staan.	Locatie:	NME-centrum	De	
Waterkant	in	De	Oeverlanden,	Anton	Schleperpad	1	in	de	Oeverlanden.	
Deelname:	€	2,50.	Aanmelden	is	niet	nodig.

AgendA

doordat Liander elektra de af-
gesproken planning niet haalde, 
heeft de gemeente Amsterdam 
besloten het draaiboek voor de 
opknapbeurt van de Sloterweg 
in het dorp Sloten helemaal om 
te gooien. er wordt nu gekozen 
voor de ‘alles-tegelijk-oplossing’. 
Hierdoor kan het werk doorgaan 
én kan de bereikbaarheid van 
het dorp gegarandeerd worden. 

Vanwege	die	bereikbaarheid	kan	
er	namelijk	niet	op	twee	plekken	
tegelijk	in	het	dorp	worden	gewerkt.	
Liander	Gas	rondt	dus	nu	zijn	werk-
zaamheden	tot	en	met	nummer	1233	
af.	Deze	week	al	gaat	de	weg	aan	de	
kant	van	de	Ditlaar	weer	open	(op-
nieuw	onder	de	naam	‘Fase	1’).
 
Véél mooier dorp
Liander	Elektra	gaat	(nu	écht)	
nieuwe	leidingen	aanleggen	en	de	
firma	Compeer	zal	aansluitend	voor	
de	gemeente	Amsterdam	de	weg	
opknappen.	Op	de	laatste	werkdag	
voor	de	bouwvak	(27	juli)	móet	Fase	
1	af	zijn	en…	dan	is	dit	weggedeelte	

ook	helemaal	klaar.	Hier	is	dan	het	
resultaat	al	zichtbaar	van	de	nieuwe	
donkerrode	bestrating,	die	later	over-
al	komt.	Op	de	rijbaan:	keiformaat,	
keperverband	en	op	de	loopstroken:	
dikformaat,	halfsteens.	Dat	wordt	
écht	prachtig	voor	onze	mooie	dorp!	
De	wegindeling	blijft	ongewijzigd;	de	
Slotenaartjes	komen	weer	terug.

Maatwerk waar nodig
Het	nieuwe	straatwerk	wordt	op	
de	huidige	hoogte	teruggebracht.	
Daarbij	zal	de	aannemer	de	ventila-
tiegaten	op	de	gevels	op	straatniveau	
houden.	Soms	zal	hierbij	een	speciale	
steen,	de	zogenaamde	‘koekoek’-steen,	
worden	gebruikt.	Wie	hierover	vragen	
heeft,	kan	deze	stellen	aan	toezicht-
houder	Frans	Bloemers,	F.Bloemers@
amsterdam.nl/06	-	114	94	774.	Lian-
der	Gas	komt	in	2019	terug	en	gaat	
dan	in	het	traject	meelopen	om	vanaf	
nummer	1210/de	steeg	naast	1237	de	
hoofdgasleiding	te	vernieuwen.

Hou ’t dorp bereikbaar!
Tijdens	Fase	1	zijn	de	woningen	aan	
de	Sloterweg	1181	–	1211	alleen	

nieuwe planning 
groot Onderhoud Sloterweg

geslaagd!
In	het	landelijk	gebied	zijn	dit	jaar	
veel	opleidingen	succesvol	afgerond.	
De	vlag	hangt	ook	uit	bij:
•	Milan van Wijk,	Sloterweg	1267A,	

is	geslaagd	voor	VMBO-K	aan	het	
Hoofdvaartcollege	in	Hoofddorp.	
Hij	gaat	door	met	de	opleiding	
MBO-Beveiliging	aan	het	MBO	
College	in	Amsterdam-Zuidoost.

•	Babette Keuning,	Sloterweg	1297,	
is	geslaagd	voor	de	HAVO	op	het	
Kaj	Munk	College	in	Hoofddorp.	
Volgend	schooljaar	begint	ze	aan	
de	Hogeschool	van	Amsterdam	
aan	de	opleiding	Toegepaste	Psy-
chologie.

Zijn er geen geslaagden op Oud Os-
dorp? Graag uiterlijk op 29 juni een 
mail naar dorpsloten@gmail.com.

een 85-jarige fietser is op 
woensdag 20 juni omstreeks 
17.30 uur op de hoek van de Vrije 
geer met de ditlaar zo hard ten 
val gekomen dat hij later in het 
ziekenhuis is overleden. 

De	fietser	kwam	aanrijden	vanaf	de	
Vrije	Geer	aan	de	kant	van	het	dorp	
Sloten	en	wilde	linksaf	richting	
Nieuw	Sloten	rijden.	Net	op	dát	
moment	kwam	een	auto	vanaf	de	
rotonde	rond	het	natuurpark	over	
de	Vrije	Geer	aanrijden.	De	precieze	
toedracht	van	het	ongeval	is	nog	
onduidelijk.	De	Politie	is	dan	ook	op	
zoek	naar	getuigen	(0900-8844).	
Sinds	enkele	jaren	is	op	dit	onover-
zichtelijke	knooppunt	een	voor-
rangsregeling	van	kracht.	Het	blijft	
echter	een	gevaarlijke	verkeerssitu-
atie,	omdat	auto’s	op	deze	sluipweg	
bijna	altijd	veel	te	snel	rijden.	Dus:	
als	u	als	fietser	denkt	dat	u	nog	wel	
‘even’	voor	een	aanstormende	auto	
linksaf	kunt	slaan	richting	Nieuw	
Sloten…	wacht	liever	wat	langer	tot	
de	weg	van	beide	kanten	helemaal	
vrij	is…	

Dit allesverwoestende onkruid rukt 
op in Amsterdam en zeker ook in 
het landelijk gebied. Samen kunnen 
we deze razendsnel groeiende plant 
de wereld uit helpen door hem met 
wortel en tak te verwijderen. Op het 
dorp Sloten groeit-ie bijvoorbeeld 
al langs de Lies Bakhuyzenlaan… 
Meer informatie: zie elders in deze 
Westerpost. 

dodelijk ongeval op hoek Vrije geer/ditlaar
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Weg met de Japanse duizendknoop!

te	voet	bereikbaar	(uitgezonderd	
nood/speciale	omstandigheden).	De	
Pancratiuskerk	is	bereikbaar	via	de	
westelijke	ingang.	Om	het	dorp	en	de	
ondernemers	bereikbaar	te	houden,	
is	het	van	groot	belang	dat	er	op	de	
passeerhaven	bij	de	nummers	1208	–	

1216	niet	geparkeerd	wordt.	Ook	de	
werf	van	Koenen	is	geen	openbare	
parkeer-	of	in-	en	uitstapplaats.	
Op	20	augustus	gaat	Fase	2	van	start.	
De	gemeente	zorgt	ervoor	dat	het	
Dorpsfeest	‘Sloten	op	z’n	Kop’	op	2	
en	3	september	veilig	door	kan	gaan.


